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تهرانشهر

یکشنبه  14مهر 1398
شماره 2560

اخبار
در اجتماع عزاداران و هیئات مذهبی افغانستانی عنوان شد

اوحدی :ما محبان اهل بیت هستیم و
مرزی بین ما نیست

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در
اجتماع عزاداران و هیئات مذهبی افغانستانی که جمعه ۱۲
مهر در میدان امام حسین(ع) برگزار شد گفت :محبت بین
ما و شما مرز ندارد ،ما محبان اهل بیت هستیم و مرزی بین
ما نیست ،زیرا عالقه و عشق ما نسبت به اهل بیت باعث
وصل ما بهم شده است.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،اجتماع عزاداران و هیئات مذهبی
افغانستانی با حضور سعید اوحدی رییس و جمعی از
معاونان و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،
جمعه  ۱۲مهر در میدان آیینی امام حسین(ع) برگزار شد.
در این مراسم سعید اوحدی ضمن خیر مقدم و
تشکر از همه کسانی که برای برپایی این اجتماع زحمت
کشیدهاند ،گفت :امروز شما عزیزان افغان به برکت شهدای
فاطمیون عزتی برای اسالم و اهل بیت به وجود آوردهاید
که دیگر نمیتوان گفت شما برای کشور و مملکت دیگری
هستید .این مملکت ،مملکت شماست .شما مهاجر نیستید.
شما در قلبهای ملت ایران جای گرفتهاید .بزرگان
فاطمیون در دلهای مردم ایران و در دل محبان اهل بیت
جای گرفتهاند .وی افزود :استکبار با اعتبار بیش از ۲۶
کشور آرزوی رسیدن به حرم حضرت زینب در سوریه را
داشت .در رویاهایشان آرزو داشتند تا قدم نحس خود را به
بارگاه حرم حضرت رقیه در دمشق بگذارند و آن مناطق را
نابود کنند .آنها به دنبال نابودی نجف ،کربال و کاظمین
و سامرا بودند .فرزندان رشید شما فاطمیون حرکت کردند
و از حیثیت ،کرامت ،عزت و همه چیز اسالم دفاع کردند.
اوحدی بیان کرد :اگر امروز در روز شهادت حضرت
رقیه اینجا جمع شدهایم نباید فراموش کنیم که لشگر
فاطمیون مسئولیت حفاظت از حرم حضرت رقیه را بر
عهده داشتند .لشگری که بصیرت داشت و به فرمان رهبری
لبیک گفت .آنها آمده بودند که ریشه اهل بیت را از بین
ببرند .مگر سامرا را نابود نکردند؟ مگر تا فلوجه حرکت
نکردند؟ که سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی خودش
سوار تانک شد و به جبهه دشمن رفت .خانواده شهدا به
این مجالس نیازی ندارند .مگر مقام معظم رهبری نفرمودند
که شهدا سرمایه بودند ،خانواده شهدا ،یاد ،یار و یاور شهدا
همه سرمایه نظام هستند .وصیت شهدا و خانواده آنها همه
گنجینههای این نظام هستند که باید از آنها محافظت
کرد .رییس سازمان فرهنگی هنری در پایان گفت :محبت
بین ما و شما مرز ندارد .ما محبان اهل بیت هستیم و مرزی
بین ما نیست .زیرا عالقه و عشق ما نسبت به اهل بیت باعث
وصل ما بهم شده است.
مناقبخوانی اهل بیت ،اجرای سرود و تواشیح،
سخنرانی حجتاالسالم سید علی هاشمی عضو دفتر مرجع
عالیقدر فیاض در قم ،مداحی و روضهخوانی حجتاالسالم
و المسلمین بحر ،نوحه خوانی و پخش نماهنگ از دیگر
بخشهای این مراسم بود .همچنین در پایان از خانواده
شهدا ،مفقودین و جانبازان لشکر فاطمیون تقدیر شد.
در جلسه شورای اداری شهرداری تهران تصویب شد

تشکیل  2ناحیه جدید در شهرداری
منطقه 22

دومین جلسه شورای اداری شهرداری تهران در سال
 1398در حالی برگزار شد که بر اساس تصویب اعضای این
شورا ،تشکیل دو ناحیه جدید در منطقه  22تهران مورد
پذیرش اعضاء قرار گرفت تا برای سیر مراحل تصویب و
تائید به شورای شهر و سازمان امور اداری و استخدامی
کشور ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامهریزی،
توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ،هفتصد
و نود و چهارمین جلسه متوالی و دومین جلسه شورای
اداری شهرداری تهران در سال  1398به ریاست معاون
برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورای شهرداری و حضور
نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور برای
بررسی پنج دستور جلسه مختلف در جهت ارتقای بهرهوری
و اصالح ساختار شهرداری برگزار شد.
مهمترین دستور این جلسه ،تشکیل نواحی  5و  6در
شهرداری منطقه  22تهران بود که پس از تصویب اولیه در
شورای عالی شهرسازی ،در دستورکار شورای اداری قرار
گرفت و با تائید اعضا مقرر شد تا مصوبه جهت تصویب
نهایی و تائید به شورای شهر تهران و سازمان امور اداری
و استخدامی ارسال شود .حامد مظاهریان ،معاون شهردار
تهران ،تشکیل نواحی جدید در ساختار شهرداری مناطق
گفت :در ساختار شهرداری تهران باید به نحوی اصالحات
انجام شود که نقش محالت به خوبی دیده شده و زمینه
برای مشارکت بیشتر شهروندان در اداره شهر فراهم شود.
وی با بیان اینکه وضعیت محالت در منطقه  22با
سایر محالت تهران متفاوت است ،تصریح کرد :تعریف محله
به دلیل بافت مسکونی و قرارگیری برجهای ساختمانی در
این منطقه با سایر محالت تهران تفاوت جدی دارد و الزم
است تا به شرایط این محالت نیز برای افزایش مشارکت
شهروندان توجه شود .مظاهریان تاکید کرد :با توجه به
تصویب طرح تفصیلی برای منطقه  ،22تشکیل دو ناحیه
جدید ،بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته ،میتواند
مفید باشد .دستور دیگر این جلسه ،ارتقای برخی پستهای
کارشناسی حراست کل شهرداری تهران بود که با توجه
به ماندگاری نیروهای حراست در این مجموعه و ضرورت
ارتقای پست برای افزایش بهرهوری و انگیزه کاری نیروهای
مرتبط با این مجموعه ،شورای اداری شهرداری با ارتقای
بخشی از پستهای کارشناسی ارشد و کارشناس متخصص
این مجموعه موافقت کردند .موضوع بعدی ،چابکسازی و
متناسبسازی اداره کل دفتر شهردار تهران بود که کاظمی
اسفه ،مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران ،در خصوص
این تغییرات گفت :دفتر شهردار به منظور بررسی و پیگیری
ویژه موضوعات مرتبط با شهردار و نیز بحث پایش و نظارت
کلی مجموعه نیازمند چابک سازی و متناسب سازی است
با حذف یک معاونت ،این بخشهای تقویت خواهد شد.
وی تصریح کرد :پیشنهاد تغییر عنوان دفتر به حوزه نیز در
جهت ارتقای جایگاه و ایفای بیشتر نقش حوزه شهردار در
هماهنگی امور شهرداری است .با موافقت اعضای شورای
اداری ،نام اداره کل دفتر شهردار به «ادارهکل حوزه
شهردار» تغییر پیدا کرد و تعداد معاونتهای این حوزه از
 4معاونت به  3معاونت کاهش یافت و  7پست کارشناسی
نیز از این مجموعه کاسته شد .همچنین با توجه به مصوبه
هیات وزیران مبنی بر احتساب پستهای مشاور وزیر
همتراز با پست مقامات بند «ه» ماده  71قانون مدیریت
خدمات کشوری ،جایگاه مشاور و مدیرکل حوزه شهردار
همتراز با مقامات مذکور ارتقاء یافت.

در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی با شهرداری تهران مطرح شد؛

حناچی :واگذاری  22هزار هکتار از اراضی اطراف تهران به شهرداری
حجتی :تالش برای حفظ و انتقال منابع طبیعی پایتخت به نسل های آینده

مراسم امضای تفاهمنامه اجرای مدیریت
بهرهوری و نگهداری از پارکهای جنگلی و
توسعه فضای سبز شهر تهران صبح دیروز با
حضور شهردار تهران و وزیر جهاد کشاورزی
برگزار شد.
پیروز حناچی در حاشیه مراسم امضای
تفاهمنامه اجرای مدیریت بهرهوری و
نگهداری از پارکهای جنگلی و توسعه فضای
سبز شهر تهران که صبح دیروز در وزارت
جهاد کشاورزی برگزار شد ،با حضور در جمع
خبرنگاران گفت :از آقای حجتی وزیر جهاد
کشاورزی تشکر میکنم که بدون نگاه بخشی
و با نگاه حاکمیتی خود شرایط تحقق این
همکاری و تفاهم را فراهم کردند .امروز در
چارچوب این تفاهمنامه ٢٢ ،هزار هکتار از
اراضی اطراف تهران به مدت  ٣٠سال در
اختیار شهرداری قرار گرفت.
وی تأکید کرد :پیش از این نیز
تجربههایی در این زمینه داشتهایم؛ امیدوارم
با تالش در راستای حفظ و نگهداری این
اراضی ،شهروندان بتوانند به شکل بهتری از

این فضاها استفاده کنند.
شهردار تهران خاطرنشان کرد:
در حال حاضر  ۵۴هزار هکتار محدوده
جنگلکاریشده در حریم کلی شهر تهران و
 ١۶هزار هکتار فضای سبز داخلی در پایتخت
داریم؛ سال گذشته در روز درختکاری هزار و

بررسی یک فوریت نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های
غیردولتی با مدیریت شهری در یکصدو شصت و نهمین جلسه شورا

یک فوریت طرح « نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی و مدیریت
شهری» در جلسه فردا شورا بررسی می شود.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسالمی شهر تهران یکصدو شصت
و نهمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران فردا یک شنبه چهاردهم مهر ماه با بررسی
یک فوریت طرح « نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل های غیر دولتی و مدیریت شهری»
آغاز خواهد شد.
در ادامه جلسه یک فوریت طرح « استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری
تهران در حمایت از مشاغل خانگی تولیدی افراد در معرض آسیب» بررسی می شود.
همچنین تعیین تکلیف تعدادی پالک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن در دستور
جلسه آتی شورا قرار دارد.
انتخاب دو نفر از اعضای شورا به عنوان عضو ناظر هیات مدیره شرکت آبفا موضوع
مصوبه « تامین منابع مالی پروژه های توسعه و بازسازی شبکه های اّبرسانی اضطراری و
نیز انتخاب یه نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورا در کمیته فنی نور پردازی
نیز در این جلسه انجام خواهد شد.

 200هکتار به کل این مجموعه اضافه کردیم.
در ادامه محمود حجتی ،وزیر جهاد
کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت :در قالب
یک همکاری فشرده با همکارانم در شهرداری
تهران و در راستای بررسیهای تخصصی
انجامشده ،این تفاهمنامه امروز به امضای دو

طرف رسید.
وی عنوان کرد :دهها هزار هکتار اراضی
مورد اشاره در این تفاهمنامه این ویژگی را
دارند که ازطرفی قابل واگذاری نیستند و
از طرف دیگر باید به بهترین شکل حفظ و
نگهداری شوند تا شهروندان بتوانند بهتر از
این فضاها استفاده کنند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :در
چارچوب این تفاهمنامه شهرداری تهران
مسئولیت مدیریت ،نگهداری ،بهرهبرداری
و قرار دادن این محدودهها در اختیار
شهروندان را بر عهده میگیرد .امیدواریم با
توجه به جوانب امر بتوانیم این کار را تا انتها
به خوبی پیش ببریم و شاهد آن باشیم که
این جنگلهای دستکاشت حفظ و بهعنوان
امانت به نسلهای آینده واگذار شوند.
حجتی گفت :امیدوارم شهرداری تهران
ضمن لحاظ کردن مقررات قانونی و با توجه
به توانمندیهای خود بتواند این منابع
طبیعی را با نشاط و شادابی بیشتر در اختیار
شهروندان پایتخت قرار دهد.

برگزاری مراسم بدرقه  82خادم زوار الحسین (ع) منطقه 15
به کربالی معلی

مراسم بدرقه  82نیروی داوطلب شهرداری منطقه  15به منظور خدمات رسانی به
زائرین اربعین حسینی (ع) در کربالی معلی دیروز برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه  ، 15علی اکبرکریمی پور معاون خدمات
شهری و محیط زیست منطقه با اعالم مطلب فوق افزود :کاروان یادشده دیروز پس از
اجرای مراسم ویژه معنوی ،مداحی و دعای خیر همکاران از ساختمان اصلي شهرداري
منطقه بدرقه خواهند شد .به گفته وی ،خدمات رسانی به زائرین اباعبداهلل حسین ( ع )
توفیق و افتخاری است که امسال نیز همچون سالهای گذشته نصیب همکاران شهرداری
منطقه  15شده است .کریمی پور اضافه کرد :در این راستا  82نفر از پرسنل منطقه در قالب
 2گروه  41نفره  ،با هدف خدمت رساني به زائران اباعبداله الحسین (ع) در اربعین حسینی
به کربالی معلی اعزام می شوند .معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه در پایان
ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای همکاران خادم الحسین (ع)گفت :امیدوارم همه قدر
لحظه های نفس کشیدن در نجف و کربال را بدانند که قطعا از بهترین لحظات زندگی است.
این گزارش حاکیست ،کاروان اعزامي منطقه  15براي پيوستن به کاروان بزرگ
نيروهاي خدمات رسان شهرداري تهران به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خبر داد :

افزایش  24در صدی درآمد شهرداری تهران

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران ،از افزایش  24درصدی درآمد در 6
ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه
سال قبل خبر داد و تورم را عاملی برای
افزایش هزینه های توسعه و نگهداشت شهر
و همچنین حقوق و دستمزد ،نسبت به سال
گذشته اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی
و اقتصاد شهری ،عبدالحمید امامی با اعالم
این خبر گفت :درآمدهای شهرداری تهران
در 6ماهه نخست سال جاری ،نسبت به مدت
مشابه سال قبل  24در صد افزایش داشته
است؛ به طوری که از ابتدای سال  98تا پایان
شهریور ماه سال جاری ،با وصول 76901
میلیارد ریال درصد تحقق درآمدهای نقدی

و غیر نقدی شهرداری تهران به میزان 80
درصد رقم مصوب طبق زمان بندی رسیده
است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
تهران گفت :سیاست شهرداری تهران ارتقاء
سهم درآمد های پایدار برای اداره شهر
است و از طرفی  ،بودجه مصوب سال جاری
شهرداری تهران نسبت به سال گذشته رشد
قابل توجهی نداشته ،در صورتی که هزینه
های توسعه و نگهداشت شهر به مراتب
افزایش قابل مالحظه ای داشته است که
این باعث می شود همچنان برای رسیدن به
خودکفایی ،تالش کرده و با برنامه ریزی های
انجام شده به این هدف دست یابیم.
وی با اشاره به میزان وصول درآمدهای

پایدار شهرداری تهران افزود :همچنین
درآمدهای پایدار در  6ماهه سال جاری77 ،
درصد نسبت به درآمد های مصوب محقق
شده است؛ به گونه ای که تا کنون بیش
از  21هزار میلیارد ریال وصول شده و این
درحالیست که این رقم نسبت به مدت مشابه
سال قبل نیز بیش از  7درصد رشد ،درآمد
پایدار را شاهد بوده است.
معاون شهردار تهران در خصوص
درآمدهای ناپایدار گفت :هم اکنون 79
درصد درآمد های ناپایدار وصول شده است
و با توجه به برنامه ریزی ها و سیاست های
نظام وصول درآمدها در دوره جدید مدیریت
شهری ،حرکت به سمت درآمد های پایدار
به عنوان یک سیاست اساسی ،حائز اهمیت

است.
امامی با تاکید بر افزایش  24درصدی
درآمد های پایدار نسبت به سال گذشته،
یادآور شد :بر خالف رشد «درآمدهای
پایدار» ،میزان تحقق در آمدی در بخش
ناپایدار ،میزان  6درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در نشست مدیران حقوقی شهرداری تهران مورد تاکید قرار گرفت؛

جایگاه حقوقی را به جایگاه واقعی آن خواهیم رساند

نشست مدیران حقوقی شهرداری تهران با حضور مدیر
کل دفتر شهردار ،مدیر کل حقوقی ،معاونین و روسای این
اداره کل و همچنین مدیران حقوقی مناطق  ۲۲گانه در اداره
کل حقوقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری
تهران ،سید امیر حسین شمس مدیرکل حقوقی در ابتدای
این نشست ضمن قدردانی از زحمات همکاران خود که با
وجود کار دشوار و مسئولیت خطیر و سنگین ،با انگیزه،
پرتوان و تالش خستگی ناپذیر موفق شدند اقدامات اثرگذاری
را به سرانجام برسانند و از جمله آن ها آزادسازی  ۵۰۰هکتار
از اراضی ملی منطقه  ۲۲و همچنین نقض حدود ۲۴۰
میلیارد تومان محکومیت بدوی شهرداری بود که با همت
و غیرت مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری محقق شد.
وی همچنین افزود :از جمله مشکالتی که در شهرداری
تهران با آن مواجه هستیم ،جدا بودن و مستقل عمل کردن
امور حقوقی و امور قرارداد هاست .چنانچه اگر این دو
مجموعه ادغام شده و زیر نظر امور حقوقی باشند ،از هزینه
های هنگفتی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در ادامه بر لزوم
ارتقای جایگاه حقوقی تاکید داشته و افزود :از مدیریت

شهری خواهشمندیم که به جایگاه حقوقی نگاه ویژه ای
داشته و در خصوص تعریف پست های سازمانی این مجموعه،
تامین نیروی انسانی موثر در آن ،اعطای امکانات مورد نیاز و...
توجه خاصی داشته باشند.
در ادامه این نشست ،مصطفی کاظمی مدیر کل دفتر
شهردار تهران ضمن اظهار خورسندی از حضور در جمع
مدیران حقوقی شهرداری ،از دشواری و حساسیت کار ایشان
در امور حقوقی گفت و تصریح کرد :همان گونه که یک
حرکت درست شما منافع بسیاری را برای سازمانتان به وجود
می آورد ،یک حرکت نادرست شما هم هزینه های گزافی را
به سازمان تحمیل خواهد کرد.
وی همچنین افزود :اعتقاد من این است که اهمیت کار
حقوقی و ظرفیت استفاده از آن به درستی شناخته نشده
که اگر این امر محقق شود ،بسیاری از مشکالت ما راحت تر
حل شده یا اصال به وجود نخواهد آمد و نظیر آن را درتعداد
بیشماری از قراردادهای مشارکتی شاهدیم که به دلیل آن
که جنبه حقوقی آن به درستی انجام نشده ،معطل و نیمه
کاره مانده اند.
این مقام مسئول در شهرداری ،لزوم ارتقای جایگاه
حقوقی را یادآور شد و بیان داشت :در کنار زحماتی که
در راستای حل و فصل پرونده ها در مراجع قضایی بر
عهده دارید ،الزم و ضروری است که با تشکیل یک ستاد
و با استفاده از تجربیات ارزشمند همه دوستان حقوقی در
شهرداری به باز تعریف جایگاه حقوقی بپردازید .این قضیه
از نظر ساختاری شاید از اهمیت زیادی برخوردار نباشد
اما از منظر بینشی و نگرشی بسیار مهم است که مدیران
شهرداری تهران به این دیدگاه برسند که امور حقوقی نه تنها
دست و پاگیر نیست بلکه کمک حال سیستم اجرایی است.
کاظمی در ادامه با ذکر آیه (الم یعلم به ان اهلل یری )
تصریح کرد :ما انسان ها در بسیاری از اوقات دچار غفلت

می شویم چرا که اگر دائما احساس کنیم که در معرض
دید خدا هستیم و با این تفکر و نگرش کار کنیم جنس
کارکردمان تغییر کرده و خدایی می شود .اگر امروز به این
جایگاه و موقعیت خود به چشم فرصتی در جهت خدمت
به خلق بنگریم و گره ای از کار مردم را باز کنیم آن زمان
است که توانستیم در جهت صراط مستقیم باشیم و در غیر
اینصورت خواهیم باخت.
مدیر کل دفتر شهردار تهران در خاتمه سخنانش با
اشاره به وضع موجود و شرایط اقتصادی کشور افزود  :الزم
است در این زمان و با هر گونه تفکر و دیدگاهی دست از
قضاوت همدیگر برداشته و به همدیگر و به اهداف مشترک
و تخصص هم اعتماد کرده و با این حس اعتماد در جهت
خدمت بهتر به شهروندان پیش برویم ،البته این اعتماد به
صورت تدریجی حاصل خواهد شد و چنانچه این فضا به
وجود آید ،نتیجه ای جز عاقبتبخیری نخواهد داشت.
بنابراین گزارش در ادامه این نشست موارد ،معضالت
 ،پیشنهادات و انتقادات بسیاری از جانب معاونین و
روسای اداره کل حقوقی و همچنین مدیران حقوقی
مناطق مطرح شد که از جمله آن می توان به خالهای
قانونی موجود در تنظیم قرارداد فی مابین شهرداری و
ستاد ها و لزوم بازنگری در آن ،ایجاد انگیزه و فضای
رقابتی در بین کارشناسان حقوقی ،تعیین مدیران حقوقی
مناطق زیر نظر مستقیم مدیر کل حقوقی ،اهتمام کامل
مناطق در پاسخگویی سریع به مکاتبات اداره کل حقوقی
از مناطق در خصوص پرونده های مشترک ،حضور پیگیر
مدیران حقوقی در شعبات تجدید نظر ،اقدامات جدی در
خصوص برداشت های قضایی و وصول مطالبات ،اظهار
نظر مدیران در خصوص استعالمات و همچنین حضور
جدی کارشناسان حقوقی در دوره های آموزشی برگزار
شده توسط اداره کل حقوقی ،اشاره کرد.

در آستانه شروع بارش های پاییزی؛

اصالح هندسی معابر عبوری ورودی غربی پایتخت انجام می شود

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه  21از
انجام عملیات سراسری اصالح هندسی و رفع
نواقص معابر عبوری موجود در محدوده ورودی
غربی پایتخت با هدف کاهش خطرات احتمالی
تردد وسایل نقلیه عبوری به هنگام بارش های
پاییزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،21محمدرضا سالمی معاون حمل ونقل
و ترافیک این منطقه با اشاره به اینکه ورودی

غربی پایتخت دارای شریان های ارتباطی و
شاهراه های مواصالتی غرب شهر تهران است،
گفت :اصالح هندسی و رفع نواقص معابر عبوری
و بزرگراهی در محدوده منطقه  21با تعامل همه
جانبه از سوی پلیس راهور و سایر دستگاه های
ذیربط با سرعت و دقت باالیی درحال انجام
است .وی در ادامه افزود :وجود بزرگراه های
مهمی مانند «شهید لشگری ،فتح و آزادگان»
در محدوده منطقه۲۱؛ ضرورت نگهداشت و

همچنین رفع نقاط ناامن و گره های ترافیکی
و عملیات اصالح هندسی را بسیار حائز اهمیت
می کند .سالمی با اشاره به این نکته که این
منطقه شاهراه مواصالتی نه استان غربی ،شمالی
و شمال غربی کشور به سمت پایتخت است،
یادآور شد :انجام مستمر اصالحات هندسی در
معابر پرتردد ،ایجاد خط کشی های محوری
سرتاسری ،نصب و مرمت گاردریل ها و رنگ
آمیزی سرعت کاه های آسفالتی همه به منظور

ایمن سازی و کاهش ریسک تصادفات باالخص
در زمان های بارندگی ،صورت می گیرد.
معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 21در
پایان ابراز امیدواری کرد که با انجام اصالحات
هندسی در معابر عبوری ورودی غربی پایتخت؛
شاهد ابراز خرسندی و رضایت هرچه بیشتر
شهروندان ساکن در محدوده منطقه 21و
همچنین جمعیت شناور ورودی غربی پایتخت
باشیم.

خبر كوتاه
ملکی خبر داد :

سقوط یک دستگاه جرثقیل در بزرگراه
بسیج/دو نفر براثر این حادثه جان باختند

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از سقوط یک دستگاه جرثقیل در بزرگراه
بسیج ،انتهای محالتی خبر داد.
جالل ملکی با اشاره به سقوط یک دستگاه جرثقیل در
بزرگراه بسیج ،انتهای محالتی اظهار کرد :این حادثه ساعت
 12:19امروز به سامانه  125اعالم شده و بالفاصله آتش
نشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به این که شواهد حاکی از این است که
جرثقیل روی عابران و تعدادی خودرو سقوط کرده است،
گفت :در این حادثه احتمال فوتی و مصدومیت وجود دارد.
سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به
اینکه بالفاصله  4ایستگاه آتش نشانی به همراه  2دستگاه
جرثقیل سنگین و یک دستگاه جرثقیل سبک آتش نشانی
به محل حادثه اعزام شده اند ،گفت :در انتهای بزرگراه
محالتی و داخل شهربازی یک دستگاه چرثقیل  160تنی
بخش خصوصی مشغول کار روی یک وسیله بازی بزرگ
بوده که به یک باره واژگون می شود.
وی با بیان اینکه دلیل این موضوع باید بررسی شود،
اضافه کرد :متاسفانه بوم بزرگ این جرثقیل سنگین وزن
روی یک دستگاه تاکسی و چند نفر عابر پیاده می افتد .تا
این لحظه به کمک جرثقیل های آتش نشانی بوم بزرگ این
جرثقیل جا به جا شده و موفق شدند نفراتی را خارج کنند.
ملکی اعالم کرد تا این لحظه ( )13:43فوت دو نفر
محرز شده است.
وی با اشاره به اینکه داخل خودرو تاکسی یک مرد (
راننده) حدودا  60حضور داشت ،افزود :این فرد با وضعیت
بسیار خطرناکی زیر بوم گرفتار شده بود .خوشبختانه
نیروها توانستند در یک موقعیت حساس و نفس گیر این
فرد را که آسیب های شدیدی دیده بود؛ خارج کنند و به
عوامل اورژانس تحویل دادند؛ عملیات برای بریدن قطعات
سنگین همچنان ادامه دارد.
به گفته سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران؛ تا
این لحظه دو نفر فوت کرده اند و  4نفر مصدوم شده اند.
درباره نرخ زندگی در پایتخت؛

تهران؛ گران در میان شهرهای کشور و
ارزان در جهان

شهرنوشت :تهران در رتبهبندیهای بینالمللی شهری
ارزان است ،اما مقایسه هزینههای زندگی در پایتخت با
شهری مثل استانبول چیز دیگری را نشان میدهد.
«تهران ،آبادی ایران و ویرانی ماست ».این جمله
را گرچه امیرکبیر بیش از یک قرن پیش درباره تهران
گفته بود؛ اما امروز هم بهجاترین توصیف درباره پایتخت
است .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،تهران گرانترین
شهر برای زندگی در میان همه شهرهای کشور است،
موضوعی که تقریبا همه ناظران شهری و اقتصاددانها
بر آن توفق دارند؛ اما شرایط تهران نسبت به کالنشهرها
دنیا چگونه است؟
واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست در یک نظرسنجی
که نتایج آن را به تازگی منتشر کرده ،گرانترین و ارزانترین
شهرهای جهان را معرفی کرده است .از میان  133شهر
بزرگ دنیا ،تهران در رتبه  122قرار دارد .رتبهبندیها
نشان میدهد زندگی در تهران از شهرهایی مانند سنگاپور،
پاریس ،هنگ هنگ و سئول بسیار ارزانتر است،
حاال چرا تهران برخالف عقیده ساکنانش در رتبههای
جهانی شهری ارزان است؟ پاسخش روشن است؛ اساسا
برای تعیین شهرهای گران جهان بیش از  ۱۵۰قلم مانند
غذا ،نوشیدنی ،هزینه رفت و آمد ،قبض برق و گاز و اجاره
ماهیانه خانه در  ۱۳۳شهر مختلف لحاظ شده و بررسی
میشود ،آن هم با نرخ دالر .دالر هم که در تهران باال رفته و
ارزش ریال کاهش داشته ،پس طبیعی است که این شهر در
رنکینگهای بینالمللی در جایگاه ارزانترینها قرار بگیرد.
اما چرا تهران برای ساکنانش گران است؟ کاهش
ارزش ریال حداقل در یک دهه گذشته و درآمدهای مردم
نسبت به هزینههایشان این شهر را گران کرده است .دخل
و خرج شهروندان تهران با هم نمیخواند؛ اما برای یک
توریست که به تهران میآید هزینهها به دلیل افزایش نرخ
ارز و کاهش ارزش ریال بهشت ارزانی محسوب میشود.
همه دردسرهای تهران از زمان پایتخت شدن آغاز شد.
زمانی که پهنه تهران روز به روز گستردهتر شد و مهاجرت
به آن بیش از گذشته .پایتخت بودن تهران سبب شده تا این
شهر باالترین میزان تمرکز را داشته باشد ،از وزارتخانهها
و مراکز مهم سیاسی تا مهمترین و بزرگترین کارخانههای
خودروسازی و واحدهای بزرگ اقتصادی؛ همگی تهران را
به شهری گران بدل کرده است .آمار میگوید درآمد سرانه
خانوار شهری در تهران کمی بیش از  3.5میلیون تومان
است که تقریبا نیمی از این میزان را مسکن میبلعد .این در
شرایطی است که بانک مرکزی در سال  ۹۶متوسط هزینه
ناخالص یک خانوار شهری در تهران را ماهانه  ۵میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان اعالم کرده بود.
شاید تهران را از نظر هزینههای زندگی نتوان
با شهرهای بزرگ دنیا به دلیل اقتصاد ناپایدار و
نوسانهای ارزی و تحریمها مقایسه کرد و شاید در
یک دهه قبل نام این شهر در کنار شهرهای گران جای
میگرفت ،اما کاهش ارزش ریال ،تهران را به قعر جدول
گرانترین ها فرستاده است .تهران به دلیل پایین بودن
درآمد نسبت به هزینهها برای ساکنانش گران است نه
برای توریستها؛ این را میتوان از مقایسه تهران با
شهری مانند استانبول فهمید .مثال سال گذشته حداقل
دستمزد یک کارگر در تهران یک میلیون و  114هزار
تومان بوده در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر در
ترکیه  2هزار و  20لیر یعنی حدود  5میلیون تومان
بوده است.
حداقل اجاره یک واحد مسکونی در یک برج در
یک منطقه متوسط با امکانات برای یک تهرانی ماهیانه
چیزی حدود  8میلیون تومان (با احتساب پول پیش) آب
میخورد ،اما این واحد مسکونی با همین شرایط برای
شهروندی که در استانبول زندگی میکند ،ماهیانه حدود
 3میلیون و  800هزار تومان (قیمت لیر  2.500تومان در
نظر گرفته شده) هزینه دارد.
یا مثال پول یک وعده غذایی در یک رستوران
معمولی و ارزانقیمت در شهر تهران حدود  30هزار
تومان است؛ اما در استانبول با کمتر از  25هزار تومان
میتوان یک پرس غذا نوش جان کرد .اما تهران در
بخش حمل و نقل عمومی و تاکسی شرایط بهتری
نسبت به پایتخت ترکیه دارد ،البته آن هم به دلیل
ارزان بودن سوخت در ایران است.

